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COMITETUL PARLAMENTAR DE ASOCIERE MOLDOVA-UE  

Cea de-a treisprezecea Reuniune  

23 martie 2023 

Bruxelles 

PROIECTUL DE DECLARAȚIE ȘI RECOMANDĂRI  
în temeiul Articolului 441(3) al Acordului de Asociere  

 
 
Cea de-a treisprezecea Reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere (CPA) 
Moldova-UE s-a desfășurat pe 23 martie 2023, la Bruxelles. 
 
Reuniunea a fost coprezidată de dl Siegfried Mureșan, în numele Parlamentului 
European, și de dl Mihail Popșoi, în numele Parlamentului Republicii Moldova (în 
continuare – „Moldova”). 
 
Comitetul Parlamentar de Asociere a analizat situația actuală a relațiilor Moldova-
UE, implementarea Acordului de Asociere și îndeplinirea cerințelor statutului de 
candidat al Republicii Moldova pentru aderarea la UE. 
 
Comitetul Parlamentar de Asociere a convenit asupra următoarei declarații finale și 
recomandări: 
 
Cu privire la aderarea Moldovei la UE și Acordul de Asociere   
 
1. Salută numirea rapidă a Prim-ministrului Recean și votul de încredere pentru 

noul Guvern al Moldovei din partea majorității parlamentare, așa cum prevede 
constituția, ceea ce confirmă stabilitatea politică a Moldovei și unitatea 
majorității; salută programul noului Guvern pentru o „Moldova prosperă, sigură 
și europeană” și angajamentul său de a continua realizarea integrării Moldovei 
în Uniunea Europeană și dorința sa de a deveni în cele din urmă membru cu 
drepturi depline al Uniunii Europene în conformitate cu acordul de aderare;  

 
2. Salută eforturile considerabile ale Moldovei de a se dedica agendei sale de 

reforme, precum și determinarea sa de a îndeplini cele nouă condiționalități 
identificate în Avizul Comisiei pentru a avansa către viitoarea aderare la UE, în 
pofida crizelor succesive declanșate de războiul de agresiune al Rusiei împotriva 
Ucrainei; salută intensificarea relațiilor UE-Moldova în ultimul an și 
angajamentul nostru reciproc de a consolida asociația politică și de a aprofunda 
integrarea economică; 
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3. În această perspectivă, salută publicarea, pe 2 februarie 2023, a Raportului 
analitic al Comisiei Europene privind alinierea Moldovei la acquis-ul UE, care 
completează avizul Comisiei și evaluează capacitatea generală a țării de a-și 
respecta obligațiile de aderare; salută informațiile valoroase pe care le oferă cu 
privire la lucrările ce urmează pe marginea diferitor capitole din acquis; 

 
4. Salută Raportul de implementare a asocierii publicat pe 7 februarie 2023, care 

analizează realizarea de către Moldova a reformelor în temeiul Acordului de 
Asociere UE-Moldova din octombrie 2021; constată că punerea în aplicare a 
Acordului de Asociere acoperă o parte substanțială a acquis-ului UE; salută 
eforturile importante depuse de Moldova și progresele înregistrate de anul trecut 
până acum în mai multe domenii-cheie; în special privind combaterea violenței 
împotriva femeilor, în sectorul judiciar și în lupta împotriva corupției; 

 
5.  Reamintește că aderarea la UE în conformitate cu Articolul 49 din Tratatul privind 

Uniunea Europeană rămâne un proces bazat pe merit, condiționat de îndeplinirea 
criteriilor stabilite, în special de așa-numitele Criterii de la Copenhaga pentru 
aderarea la UE, necesitând astfel adoptarea și punerea în aplicare a reformelor 
în domeniul democrației, statului de drept, protecției drepturilor omului și a 
libertăților fundamentale, economiei de piață, precum și implementarea deplină 
a acquis-ului comunitar; 

 
6. Susține îndemnul Parlamentului European la o interacțiune inovatoare, 

complementară și flexibilă între punerea în aplicare a Acordului de Asociere și 
procesul de negociere a aderării, contribuind astfel la integrarea treptată a 
Moldovei atât în piața unică a UE, cât și în programele sectoriale relevante, 
inclusiv accesul la fondurile UE în domeniile respective, permițând cetățenilor 
Moldovei să profite de beneficiile aderării pe tot parcursul procesului, mai 
degrabă decât doar la finalizarea acestuia; salută, în acest sens, angajamentul 
UE și al Moldovei din cadrul Consiliului de Asociere din 2023 de a elabora un Plan 
de acțiune prioritară pentru Moldova în vederea aprofundării în continuare a 
cooperării sectoriale în domenii-cheie ale Zonei de Liber Schimb Aprofundat și 
Cuprinzător și în vederea accelerării accesului Moldovei la Piața unică a UE; 

 
7. Așteaptă cu interes evaluarea Comisiei cu privire la îndeplinirea de către Moldova 

a celor nouă condiționalități identificate în avizul Comisiei ca parte a Pachetului 
de extindere pentru 2023; în această perspectivă, îndeamnă Comisia și Consiliul 
European să înceapă cât mai curând posibil negocierile de aderare la UE, până 
la sfârșitul anului 2023, și după îndeplinirea celor nouă recomandări; 

 
8. În conformitate cu rezoluțiile Parlamentului European, consideră că aderarea 

Moldovei la Uniunea Europeană reprezintă o investiție geostrategică într-o 
Europă unită și puternică și că acest fapt echivalează cu dovada de leadership, 
hotărâre și viziune; 

 
9. Consideră că recomandarea Parlamentului European din 23 noiembrie 2022 cu 

privire la noua strategie UE pentru extindere1 de a „stabili termene clare pentru 

 
1 Texte adoptate, P9_TA(2022)0406. 
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încheierea negocierilor cu țările candidate până la sfârșitul acestui deceniu cel 
târziu” este de o importanță strategică majoră; 

 
10. Apreciază pachetul cuprinzător de sprijin al UE care mobilizează peste 1,09 

miliarde de euro în împrumuturi și granturi din octombrie 2021 pentru a întări 
reziliența Moldovei, inclusiv sprijin bugetar, asistență macrofinanciară, ajutor 
umanitar, asistență în cadrul Mecanismului de protecție civilă al Uniunii, 
recunoscând totodată importanța Platformei de sprijin pentru Moldova și cea a 
sprijinului bilateral și regional puternic oferit de statele membre ale UE; 

consideră că este necesar să se ofere sprijin în ceea ce privește resursele umane 
calificate în domeniul politicilor publice, pentru a crește capacitatea 
administrativă; 

 
11. Solicită Comisiei Europene să transfere rapid cea de-a doua tranșă din Asistența 

macrofinanciară (AMF) în curs în valoare de 150 de milioane de euro pentru 
Republica Moldova și sprijinul bugetar de 105 milioane de euro anunțat în 
noiembrie 2022 pentru a susține eforturile de stabilizare macroeconomică și 
financiară a Moldovei în conformitate cu reformele sale cheie; salută majorarea 
suplimentară cu 145 de milioane de euro a AMF propusă de Comisie pe 24 
ianuarie 2023 cu scopul de a ajuta țara să își acopere o parte din nevoile 
sale suplimentare de finanțare în 2023, să sprijine stabilitatea 
macroeconomică și să prevadă reforme suplimentare în completarea 
programului FMI în curs; invită Parlamentul European și Consiliul să adopte 
rapid propunerea pentru a permite transferul acesteia în cursul anului; 

 
12. Apreciază măsurile temporare de liberalizare pentru a sprijini economia 

Moldovei prin acordarea de cote tarifare anuale fără taxe vamale cu scopul de a 
depăși pierderea piețelor sale de desfacere din Rusia, Belarus și Ucraina; 
îndeamnă Comisia să ia în considerare solicitarea Moldovei de liberalizare a 
cotelor tarifare pentru a asigura previzibilitatea și pentru a câștiga încrederea 
investitorilor; 

 
13. Salută aderarea Moldovei la programul UE în domeniul vamal și programul 

Fiscalis, precum și la programul EU4Health semnat în marja acestui Consiliu de 
Asociere; solicită Comisiei Europene să ofere sprijin suplimentar Moldovei pentru 
lansarea și implementarea programului EU4Health; 

 
14. Îndeamnă Comisia să sprijine eforturile Moldovei de a moderniza sistemul său de 

plăți pentru a îndeplini cât mai rapid toate condițiile de integrare în Zona unică 
de plăți în euro; 

 
15. Solicită Comisiei Europene să accelereze integrarea Moldovei în UE prin 

încadrarea țării în instrumentele, agențiile și programele UE, cum ar fi: 
Instrumentul de Conectare a Europei, programul UE pentru piața unică, 
programul Europa digitală, Mecanismul UE de protecție civilă, Agenția 
Europeană de Mediu, Organul autorităților europene de reglementare pentru 
comunicații electronice, mecanismul UE de achiziții comune de contramăsuri 
medicale, DiscoverEU, Programul de ocupare a forței de muncă și inovare 
socială; 



 

DV\1275162EN.docx 4/9 PE740.472v01-00 

  EN 

 
16. Îndeamnă instituțiile UE și statele membre ale UE să asigure implementarea 

soluțiilor pe termen scurt și lung privind reducerea și eliminarea tarifelor de 
roaming între Moldova și UE, cum ar fi alinierea la tarifele euro pentru 
roamingul vocal între operatori în baza reciprocități, acordului voluntar între 
operatorii europeni și cei moldoveni, precum și modificarea Anexei la Acordul de 
Asociere privind armonizarea legislației UE în vederea extinderii regimului 
„Roam like at home” în Republica Moldova; 

 
17. Salută adoptarea Strategiei de Reformă a administrației publice pentru perioada 

2023-2030, care urmărește creșterea capacității administrației centrale de a 
implementa reforme, de a oferi servicii publice de calitate și de a apropia 
societatea, economia și administrația moldovenească de standardele Uniunii 
Europene; reamintește că întărirea capacității administrative este o cerință 
esențială stabilită în avizul Comisiei; ia act de impactul războiului Rusiei 
împotriva Ucrainei asupra bugetului și a capacităților administrative tensionate 
ale Moldovei; în acest sens, încurajează Comisia să detașeze funcționari ai UE în 
ministerele moldovenești în scopul instruirii; salută decizia Direcției Generale 
pentru Vecinătate și Negocieri de Extindere a Comisiei de a spori capacitatea de 
personal și solicită instituirea unei subdiviziuni speciale pentru Moldova, așa cum 
s-a procedat în cazul Ucrainei; îndeamnă Comisia Europeană să își ajusteze 
asistența financiară și tehnică pentru Moldova; 

 
18. Subliniază importanța asigurării accesului Moldovei la instrumentele financiare 

de preaderare la UE cât mai curând posibil; invită Comisia Europeană să 
prezinte, cât mai curând posibil, o propunere de revizuire a Regulamentului 
Instrumentului pentru Asistență de Pre-Aderare (IAP) III în modul 
corespunzător, inclusiv o propunere de creștere suficientă a bugetului global al 
IAP III. 

 
19. Salută prelungirea Acordului UE-Moldova privind liberalizarea transportului 

rutier de marfă până pe 30 iunie 2024, permițând Moldovei să utilizeze pe deplin 
rutele alternative de export pentru a-și susține economia; salută asocierea  
Moldovei la activitatea Comunității Transporturilor și încurajează continuarea 
cooperării pentru a ajunge la aderarea deplină la Tratatul privind Comunitatea 
Transporturilor, precum și la înființarea unei Reprezentanțe a Comunității 
Transporturilor la Chișinău; invită Secretariatul Comunității Transporturilor să 
sprijine elaborarea unui Plan de acțiune pentru transpunerea acquis-ului UE în 
domeniul transporturilor în legislația națională; 

 
20. Solicită Comisiei Europene să sprijine dezvoltarea și extinderea capacității și 

infrastructurii Portului de Stat Giurgiulești, ca parte a soluției la 
preocupările regionale privind securitatea alimentară, dar și să sprijine 
nu doar economia proprie a Moldovei, ci și economia Ucrainei și a regiunii; 

 
21. Salută adoptarea Programului Național pentru Protecția Copilului pentru 

perioada 2022-2026 și a Planului de acțiune, precum și transpunerea 
angajamentelor Convenției Consiliului Europei (CoE) privind prevenirea și 
combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței în familie (Convenția de la 
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Istanbul) și a Convenției Consiliului Europei privind protecția copiilor împotriva 
exploatării sexuale și a abuzului sexual (Convenția Lanzarote); solicită Moldovei 
să consolideze sistemul de protecție a copilului, în special pentru a continua 
realizarea drepturilor celor mai vulnerabili copii; invită autoritățile să finalizeze 
reforma îngrijirii copiilor și să acorde prioritate tranziției de la îngrijirea 
instituțională la îngrijirea copiilor în familie și în comunitate și să consolideze 
dezvoltarea serviciilor alternative de îngrijire în familie și în comunitate; 

 
22. Încurajează Republica Moldova să îmbunătățească comunicarea dintre 

instituțiile publice și societatea civilă pentru a spori transparența procesului 
decizional în vederea consolidării sprijinului popular pentru reforme; 

 
 
Privind statul de drept și reforma justiției 
 
23. Reiterează că progresele în reforma justiției și lupta cu corupția sunt cuprinse în 

cele nouă recomandări din Avizul Comisiei și vor avea o importanță majoră în 
evaluarea Comisiei care va fi publicată în octombrie 2023;  

 
24. Apreciază pașii decisivi întreprinși de guvern pentru a îmbunătăți funcționarea 

justiției, progresele realizate în procedura de pre-vetting pentru noii membri ai 
Consiliului Superior al Magistraturii și Consiliului Superior al Procurorilor; 
subliniază, totuși, că transparența, integritatea și răspunderea publică în sectorul 
justiției trebuie asigurate în corespundere cu recomandările Comisiei de la 
Veneția; reamintește de importanța calității și durabilității reformelor; 

 
25. Salută măsurile inițiale luate în sfera luptei anticorupție, de exemplu 

implementarea legislației cu privire la judecarea în lipsă, în cazul persoanelor 
care se eschivează de la justiție, ceea ce va permite pronunțarea sentințelor într-
un număr de dosare de profil înalt de corupție, spălare de bani și alte infracțiuni 
grave; face apel la autoritățile moldovene să sporească substanțial eforturile și 
acțiunile în vederea asigurării unei evidențe fiabile a cercetărilor penale și 
condamnărilor; 

 
26. Salută progresele făcute în cercetarea penală în unele dosare anticorupție de 

rezonanță sau în dosarele relative furtului miliardului din sistemul bancar; ia act, 
în acest sens, de hotărârea SUA și Regatului Unit de a sancționa doi oligarhi 
fugari împreună cu un grup mai mare de persoane și entități pentru implicarea 
în corupție și acțiuni asociate Kremlinului de amestec în alegerile democratice ale 
Moldovei;  

 
27. Recunoaște că trebuie depuse eforturi pentru a accelera reformele anticorupție; 

face apel la o cooperare consolidată între statele membre UE și autoritățile 
moldovene în investigarea fraudei bancare și, îndeosebi, în asigurarea repatrierii 
activelor furate și cercetarea penală a celor responsabili;  

 
28. Face apel la instituțiile UE și statele membre UE să creeze rapid un regim separat 

de sancțiuni împotriva cetățenilor moldoveni recunoscuți pentru coruperea 
instituțiilor politice și economice ale Moldovei cu scopul de a reduce puterea 
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financiară a oligarhilor și capacitatea lor de a destabiliza țara, după cum a 
solicitat guvernul moldovean; să sprijine apelul mai multor miniștri europeni de 
a acționa în vederea sancționării oligarhilor proruși din Moldova; 

 
29. Salută angajamentul Moldovei de a-și spori eforturile pentru a îndeplini cerința 

de „dezoligarhizare” stabilită în Avizul Comisiei; prin urmare, salută proiectul de 
lege privind „dezoligarhizarea”, legislația cu privire la proprietate în mass-media 
și adoptarea unei noi strategii privind managementul proprietății de stat, 
întreprinderilor de stat și entităților cu capital de stat pe perioada 2023-2030; 
îndeamnă, totuși, autoritățile să acorde atenție recomandărilor Comisiei de la 
Veneția de a adopta o abordare sistemică menită să consolideze instituțiile și 
legislația sub aspectul antimonopolist, al politicii concurențiale, partidelor 
politice, alegerilor, impozitării, luptei anticorupție și combaterii spălării banilor; 
face apel la Comisia Europeană să întreprindă acțiuni în vederea clarificării 
procesului de „dezoligarhizare” și să pună în aplicare angajamentul de 
„dezoligarhizare prin eliminarea influenței excesive sau a intereselor personale în 
viața economică, politică sau publică”; 

 
30.  Salută adoptarea unui program nou de recuperare a activelor furate pentru 

perioada 2023-2027 și punerea în aplicare a Planului de Acțiuni menit să lupte cu 
spălarea banilor; îndeamnă autoritățile să-și continue eforturile în această sferă;  

  
31. Salută adoptarea unor amendamente substanțiale la Codul Electoral în 

conformitate cu recomandările OSCE și ale Consiliului Europei, astfel corectând 
neajunsurile identificate și țintind asigurarea unor alegeri transparente, incluzive 
și credibile; salută intrarea în vigoare a Codului pe 1 ianuarie 2023 și aplicarea 
acestuia în alegerile locale care vor avea loc în toamna lui 2023; 

 
Privind situația geopolitică a Moldovei  
 
32. Salută decizia Parlamentului Moldovean care reiterează condamnarea războiului 

de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, crimele de război și violarea brutală și 
flagrantă a principiilor dreptului internațional pe care le implică; salută 
angajamentul guvernului de a adopta măsurile restrictive ale UE împotriva 
Rusiei și de a se alătura mai multor regimuri de sancțiune ale UE împotriva 
Rusiei; 

 
33. Condamnă puternic încălcarea repetată de către rachetele rusești a spațiului 

aerian moldovenesc, amenințările repetate din partea Rusiei de a invada 
Moldova, planurile acesteia de a răsturna guvernul și parlamentul ales în mod 
democratic în Moldova, precum și războiul hibrid necruțător purtat prin șantaj 
energetic, campanii de dezinformare, proteste repetate înscenate de partidul Șor 
susținut de Kremlin și finanțat din resurse ilegale și încercările de a provoca 
dezordine în masă pentru a schimba ordinea politică și calea europeană a 
Moldovei; 

 
34. Salută cooperarea sporită cu UE și sprijinul pentru securitatea și apărarea 

Moldovei, mai cu seamă prin dialogul politic și de securitate la nivel înalt UE-
Moldova și cooperarea sporită dintre Moldova și UE în baza Politicii de Securitate 
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și Apărare Comune (CSDP); face apel la Statele Membre să folosească toate 
instrumentele de politică externă pentru a asigura un răspuns comun al UE în 
vederea întăririi rezilienței generale a Moldovei și prevenirii încercărilor viitoare 
de destabilizare care ar putea conduce la destabilizarea întregii regiuni și 
amenința securitatea UE;  

 
35.  Apreciază că Moldova va găzdui următorul Summit al Comunității Politice 

Europene, care se va desfășura la Chișinău în iunie 2023, astfel demonstrând 
poziția sa proeuropeană ambițioasă și hotărâtă în politica externă; 

 
36. Salută creșterea substanțială a sprijinului acordat Moldovei în 2022 prin 

Instrumentul European pentru Pace (IEP) direcționat către modernizarea 
Forțelor Armate moldovenești cu echipamente non-letale; face apel la statele 
membre să aprobe rapid suportul bugetar al IEP pentru 2023 în vederea sporirii 
capacității de apărare a Moldovei, mai ales a capacității de supraveghere aeriană 
și cu scopul de a ajuta țara să facă față provocărilor crescute la adresa securității;  

 
37. Salută propunerea Președinției Suedeze de a stabili o misiune civilă CSDP în 

Moldova având scopul de a sprijini contracararea amenințărilor cibernetice,  
amenințărilor hibride și dezinformării; face apel la Serviciul European de Acțiune 
Externă (SEAE) să finalizeze conceptul său de gestionare a crizei pentru Moldova 
până la sfârșitul lui martie și la statele membre să aprobe unanim misiunea cât 
mai curând posibil pentru a face posibilă detașarea acesteia;  

 
38. Reiterează importanța susținerii instituirii unui Centru pentru Comunicare 

Strategică și Combatere a dezinformării la Chișinău pentru a aborda activitățile 
hibride și campaniile de dezinformare și a coordona strategia de comunicare a 
guvernului cu privire la aderarea la UE; 

  
39. Susține eforturile Moldovei împotriva crimei organizate de nivel internațional și 

gravitate înaltă, mai ales în contextul riscurilor crescute provocate de războiul 
Rusiei împotriva Ucrainei; salută cooperarea avansată a Moldovei cu Europol, 
CEPOL și Frontex, astfel devenind un furnizor de Securitate pentru sine și UE; 
salută cooperarea îndeaproape în cadrul Centrului de Sprijin UE pentru 
Securitatea Internă și Gestionarea Frontierelor din Moldova, remarcă eficiența 
Operațiunii Comune „Moldova” și participarea Moldovei în investigații ale unor 
cazuri de trafic de ființe umane, falsuri în acte și migrație neregulată în UE; în 
acest sens, încurajează consolidarea Centrului de Sprijin UE, inclusiv prin 
numirea și menținerea unor puncte de contact în instituțiile UE relevante și prin 
furnizarea unei asistențe financiare adiționale din partea UE pentru activitățile 
operaționale ale acestuia; 

 
40. Face apel la Comisia Europeană, în contextul aderării Moldovei la Mecanismul 

UE de Protecție Civilă, să  sprijine țara cu instrumente corespunzătoare pentru a 
alinia mecanismul național de protecție civilă la standardele UE și a accesa 
resursele financiare relevante în vederea măririi capacității de pregătire în fața 
dezastrelor; 
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41. Apreciază solidaritatea continuă a Moldovei cu refugiații ucraineni, primind mai 
mult de 700 000 de refugiați și găzduind actualmente 107 000 refugiați pe 
teritoriul său; apreciază decizia recentă a Moldovei de a le acorda protecție 
temporară în conformitate cu legislația UE relevantă;  

 
42. Reamintește faptul că sprijină o soluționare cuprinzătoare, pașnică a conflictului 

transnistrean, în baza suveranității și integrității teritoriale a Moldovei cu un 
statut special pentru regiunea transnistreană; încurajează toate măsurile de 
consolidare a încrederii menite să sporească încrederea dintre Chișinău și 
Tiraspol și să preîntâmpine destabilizarea; reiterează importanța activității 
desfășurate de Misiunea UE de Asistență la Frontieră (EUBAM), care sprijină 
eforturile Moldovei și Ucrainei de a-și gestiona în mod eficient frontiera comună;  

 
43. Condamnă șantajul continuu al Rusiei prin intermediul energiei, care a provocat 

cea mai gravă criză energetică din istoria Moldovei în încercarea de a destabiliza 

țara; apreciază guvernul moldovean pentru gestionarea eficientă a crizei și 

eforturile sale de a spori securitatea energetică a țării prin diversificarea surselor 

de aprovizionare, reducerea consumului, acordul „schimbului de gaze pentru 

electricitate” cu Tiraspolul, procurarea energiei de pe piața europeană, și pentru 

protejarea cetățenilor printr-un plan de compensații direcționat către cele mai 

vulnerabile grupuri susținut prin Fondul Vulnerabilității Energetice; apreciază 

crearea Ministerului Energiei și atribuirea resurselor umane și financiare 

necesare acestui portofoliu cheie;  

44. Subliniază din nou importanța asigurării infrastructurii de interconectivitate 

energetică; solicită eforturi sporite și o cooperare consolidată cu instituțiile 

financiare europene și internaționale pentru a accelera construcția și 

operaționalizarea deplină a proiectelor vitale de infrastructură de 

interconectivitate energetică, cum ar fi liniile electrice de înaltă tensiune Isaccea-

Vulcănești și Suceava-Bălți și stațiile de transformare respective; 

 

45. Apreciază solidaritatea UE și a statelor membre UE și suportul continuu acordat 
Moldovei de la începutul crizei energetice din octombrie 2021; salută suma 
adițională de 250 milioane EUR în formă de suport bugetar și energetic, anunțată 
de Comisia Europeană în noiembrie 2022 pentru depășirea crizei și satisfacerea 
cererii de aprovizionare cu gaze; 

  

45. Îndeamnă guvernul să continue îmbunătățirea rezilienței sale și independenței 

energetice prin asigurarea unor surse alternative de aprovizionare, dezvoltând 

capacitatea internă de producere a energiei, accelerând dezvoltarea surselor de 

energie regenerabilă și sporind eficiența energetică; este încrezător că numirea, 

în funcția de Ministru, a dlui Victor Parlicov, fost șef al Agenției Naționale de 

Reglementare în Energetică, este un pas pozitiv în această direcție;  

47. Reamintește importanța continuării reformelor în sectorul energetic în 

conformitate cu cel de-al treilea Pachet energetic și acquis-ul Comunității 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_22_6762
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Energetice; salută Schema de Salvare Energetică elaborată de Secretariatul 

Comunității Energetice în cadrul Platformei de Sprijin pentru Moldova; 

 

48. Îndeamnă Moldova să folosească pe deplin mecanismul comun de achiziționare 

a gazelor prin intermediul Platformei Energetice a UE pentru a asigura 

securitatea aprovizionării și accesul la energie accesibilă ca preț; face apel la 

instituțiile UE să asiste Moldova în eforturile sale. 

 


